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Sammanfattning    
 
Kultur är ett komplext begrepp med många innebörder och tolkningsmöjligheter. Syftet 
med denna studie har varit att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrin erfar mötet 
med patienter från andra kulturer än den svenska. Tio sjuksköterskor som arbetade inom 
psykiatrisk heldygns- och öppenvård intervjuades. Den kunskapsteoretiska 
utgångspunkten för intervjuerna var ett livsvärldsperspektiv. Materialet analyserades i 
förhållande till Lorentz utvecklingsmodell för kulturell kompetens, en modell som visar 
en utveckling från ett etnocentriskt perspektiv, där fokus är på den egna kulturen mot ett 
etnorelativt synsätt där den egna kulturen är en av många kulturer. Det etnorelativa 
synsättet uppnås genom reflektion och en medvetenhet om den egna kulturens 
betydelse. De intervjuade sjuksköterskorna som arbetade inom heldygnsvården visade i 
större utsträckning än sjuksköterskor inom öppenvården på ett etnocentriskt 
förhållningssätt. Sjuksköterskor som var verksamma inom öppenvården visade i studien 
på en mer reflekterande hållning, ett etnorelativt förhållningssätt. Skillnaderna i 
sjuksköterskornas förhållningssätt sattes i relation till hur öppen och reflekterande 
vårdkulturen framstod.  
 
 
 
Nyckelord: Kultur, reflektion, livsvärld, etnocentriskt perspektiv, etnorelativt 
perspektiv, vårdkultur, psykiatri, sjuksköterska. 
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INLEDNING 

Under de senaste tio åren har jag arbetat i ett psykiatriområde med en stark 
socialpsykiatrisk prägel. Patienternas problem, i synnerhet de med allvarliga 
psykiatriska funktionshinder, beskrivs utifrån ett socialpsykiatriskt synsätt där de 
psykiatriska problemen ställs i relation till social utslagning och stigmatisering. Utifrån 
sådana antaganden bedrivs vården i stor utsträckning i patientens hem eller närmiljö. 
Arbetet med den enskilda patienten utgår samtidigt från dennes alldeles unika problem 
och behov. Att ha ett socialpsykiatriskt synsätt är ett försök att vidga perspektivet och 
därmed öka förståelsen för den komplexa situation som patienten befinner sig i. Det 
finns en rad andra aspekter som är viktiga att beakta i mötet med patienten. I förhållande 
till människor som kommer från andra kulturer än den svenska är det på samma sätt 
viktigt att se den unika patienten samtidigt som patienten kommer från ett sammanhang 
som på olika sätt skiljer sig från det svenska och som det är nödvändigt att relatera till 
och ha kunskap om på ett adekvat sätt. Grunden för detta måste lik väl som i det 
socialpsykiatriska arbetet vara en medvetenhet och kunskap om den specifika svenska 
psykiatriska kontexten. Det är utifrån detta som forskningsfrågan i föreliggande uppsats, 
hur mötet med patienter från andra kulturer än den svenska, erfars av sjuksköterskan i 
svensk psykiatrisk vård formulerades. 
 
BAKGRUND 

Psykiatrisk heldygns- och öppenvård  
Psykiatrisk vård bedrivs i huvudsak som heldygns- eller öppenvård. I det här arbetet har 
begreppet heldygnsvård valts för att poängtera patientens vårdbehov. Ett vanligare 
begrepp är slutenvård vilket kan föra tankarna till en slutet, orörligt system. Den 
psykiatriska vården kan beskrivas utifrån många olika perspektiv bland annat utifrån 
sinnes- och mentalsjukhusens framväxt och 1960-talets där kanske framförallt Michel 
Foucalut och Erving Goffman satte begrepp som makt och institutionalisering i fokus 
(Jönsson, 1998). De psykiatriska institutionerna beskrivs ibland som ett samhälle i 
miniatyr, ett koncentrat av de normer och värderingar som råder där konturerna blev 
skarpare (Eivergård, 2003). Detta gällde framförallt de gamla mentalsjukhusen innan 
psykiatrireformen trädde i kraft i mitten av 1990-talet och är säkerligen än i dag en 
viktig påverkansfaktor på den psykiatriska kontexten. I dag bedrivs den psykiatriska 
heldygnsvården i stor utsträckning på sjukhus med till viss del andra traditioner än den 
psykiatriska.  
 
Den psykiatriska öppenvården bedrivs på ett helt annat sätt. Den äger vanligtvis rum 
utanför sjukhusmiljön. Sjuksköterskan träffar oftast patienterna enskilt eller i grupp ofta 
på bokade tider. Arbetet sker oftast på dagtid. Det krävs oftast lång erfarenhet av 
psykiatriskt vårdarbete för att kunna arbeta inom öppenvården. 
 

Kulturbegreppet och andra i sammanhanget viktiga begrep  
Kultur 
Kultur är ett begrepp med många innebörder, tolkningar och definitioner. Det har under 
historiens gång samlat på sig olika innebörder som ibland kan vara motsägelsefulla.  
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Skälet att trots detta använda kulturbegreppet, är att det är det enda uttryck som i ett ord 
beskriver ett komplex av likheter och olikheter människor emellan.  Det finns behov för 
människor som kommer i kontakt med andra kulturer än den egna, att ha verktyg som 
de kan ”navigera” efter. Men även om behovet av en karta att orientera sig efter när man 
känner sig osäker och vilsen är förståligt så är det problematiska med kartor över 
kulturella variationer att de påverkar ”terrängen” det vill säga människor måste förhålla 
sig till det beskrivna och det finns en risk att det låser istället för att öka förståelsen för 
sig själv och för andra (Rosales, 2005). 
 
I den här uppsatsen definieras kultur utifrån en antropologisk definition där ”termen 
utgör ett sammanfattande ord för bland annat livsstil, beteenden, specifika traditioner, 
normer man lever efter, ideal och värden som är centrala, sätt på vilka verkligheten 
uppfattas och tolkas eller hur något (t.ex. smärta, ilska eller glädje) gestaltas och 
förmedlas” (Öhlander, 2005, s.21). Begreppet pekar på skillnader och kan förutom att 
vara beskrivande även ha ett värderande, åtskiljande inslag (Öhlander, 2005). Den 
genomgående dubbla funktionen visar på en del av kulturbegreppets komplexitet. 
Begreppet visar på vissa likheter och skillnader mellan människor samtidigt som det 
inbegriper och upprättar en viss hierarki. Enligt Eriksson-Zetterquist och Styhre, (2007), 
innebär en hierarkisk rangordning, en maktordning, där en person i en viss grupp 
antingen är över- eller underordnad någon annan. Detta innebär att beroende på var i ett 
klassificeringssystem en person befinner sig, så kommer upplevelsen av makt och 
förtryck vara olika. Den egna kulturen anses ofta vara överlägsen andra kulturer. 
 
Kultur kan även ses ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt där människans sociala 
verklighet och kultur är en konstruktionsprocess där vi människor med hjälp av språket 
ständigt tolkar och skapar den sociala verklighet och kultur som vi lever i (Lorentz, 
2006).  
 
Öhlander (2005) tar upp skillnaden mellan att använda begreppet kultur som en process 
jämfört med när det betecknar processens resultat. Som en process kan kultur beskrivas 
som en rörelse, något som förändras, ”existerar, görs och pågår mellan människor i ett 
globalt flöde”( Öhlander, 2005. s.16). När kultur däremot används som resultat av en 
process tenderar kulturen att bli ett avskilt objekt, separerat från de människor det 
gäller. ”Kultur får så att säga, ett eget liv. Det blir möjligt att bruka kulturbegreppet som 
något med en egen logik, en egen historia och utveckling. Nära till hands ligger också 
att kultur då blir en fristående företeelse vilken kontrolleras och dirigeras, gör saker med 
människor, får dem att agera på vissa vis”( s.15). Det finns en tendens enligt Öhlander 
att betrakta sin egen kultur som sammansatt och föränderlig till skillnad från andra 
kulturer som betraktas som mer entydiga och statiska. 

Interkulturell kommunikation  
Ett allt vanligare begrepp i sammanhanget är interkulturell kommunikation som 
används just för att betona att det är en rörelse, en påverkans- och förändringsprocess, 
en interaktionen mellan människor med varierande kulturell bakgrund (Spowe, 2007). 
Detta begrepp är vanligt förekommande inom pedagogiken där ett flertal riktningar 
strävar mot väl fungerande interkulturell kommunikation mellan lärare och elever. För 
att öka möjligheterna till en sådan ömsesidig kommunikation krävs det enligt Lorentz 
(2006) att läraren strävar mot ett interkulturellt förhållningssätt och har ”förmågan att 
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effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en 
mångfald av kulturella kontexter”(s.121). Denna kompetens är slutmålet i en 
utvecklingsmodell där Lorentz (2006) har beskrivit hur en utveckling kan ske som går 
från kulturförnekande till interkulturell kompetens.  

Kulturbegreppet inom vården – tidigare forskning 
Transkulturell omvårdnadsteori, kulturkompetens och kulturell känslighet  
I vårdvetenskapliga sammanhang är det Madeleine Leiningers som i sin transkulturella 
omvårdnadsteori definierat begreppet kulturkompetens. Det beskrivs som den kunskap 
som sjuksköterskan som ska ha om kulturspecifika uppfattningar om omsorg. Detta för 
att kunna ”analysera likheter och olikheter i omsorg och omsorgsutövning såväl inom 
som mellan kulturer” (Leininger & McFarland, 2006, s.188, min översättning). Fokus 
ligger inte bara på sjuksköterskans omsorgsutövning utan också på hennes behov. 
Sjuksköterskan behöver ha kulturkompetens för att inte ”behöva känna sig hjälplösa och 
ineffektiva i sitt arbete med människor från olika kulturer med varierande uppfattningar, 
värderingar och idéer” (Leininger & McFarland, 2006, s.192, min översättning). Ett 
flertal studier har det gemensamt att de kommit fram till att vårdarna behöver ha 
kulturkompetens för att kunna bedriva en god vård. Både internationella studier bl.a. 
Donnelly (2000) och Mohammadi, Evans och Jones (2007) och svenska; Berlin, 
Johansson och Törnkvist (2006), Finnström och Söderhamn (2006) samt Halligan 
(2006) menar att det blir problem när sjuksköterskor inte förstår att de behöver en 
speciell kompetens, kulturkompetens för att kunna möta patienter.  
 
Detta synsätt, att sjuksköterskan bör lära sig vissa kulturella särdrag för att kunna möta 
patienten, kritiseras av bland annat Björk Brämberg (2008), som menar att det snarare 
handlar om vårdarens behov att kategorisera och systematisera det främmande än att det 
skulle gynna vården av patienten. Det här sättet att se på kulturkompetens skulle snarare 
öka risken att förstärka det annorlunda och det främmande. De los Reyes (2008) menar 
att genom att poängtera olikheterna så inte bara upprätthålls de, utan de skapas. 
Wear (2003) framhåller att källan till vilka särdrag som anses kulturella bör ifrågasättas 
i och med att de i allt för stor utsträckning bygger på ett individuellt tyckande. 
 
Ett annat allt vanligare begrepp är att sjuksköterskan för att kunna utföra god 
omvårdnad behöver en kulturell känslighet (Cortis, 2004; Donnelly, 2008; Maier-
Lorentz, 2008). Det är ett begrepp som även tar hänsyn till vårdarens egna erfarenhet av 
sin kultur och ingår enligt Campinha-Bacote (2002) som en del i 
kulturkompetensbegreppet.  

Att problematisera den egna kulturen 
Inom sjukvården används kulturbegreppet framförallt i förhållande till 
”invandrarpatienten” och hur personalen kan lära sig att möta patienter som har sina 
rötter i andra kulturer. Öhlander (2005) har i en diskursanalys undersökt hur man inom 
svensk hälso- och sjukvård beskriver ”invandrarpatienten” i termer av kultur. Han har 
gått igenom 300 svenskspråkiga texter publicerade i framförallt facktidskrifter1 1968-
2001. Texterna är i huvudsak skrivna av personer verksamma inom vården men även av 
myndighetsrepresentanter, forskare och journalister. Resultatet sammanfattas så här:   

                                                 
1 Bland annat Vårdfacket, Läkartidningen och Socialmedicinsk Tidskift. 
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”Invandraren objektifieras och reduceras till en representant för sin kultur. 
Objektet blir föremål för en kunskapsproduktion som är granskande och 
värderande i förhållande till ett slags normalitet, alternativt i relation till den 
önskvärda ideala patienten. Med det slutna rummets logik riskerar objekten 
också att bli inneslutna i ett tvingande främlingskap, beskrivna och 
definierade av andra än dem själva, begränsade och styrda i sina möjligheter 
att själva forma sina liv och identitet och, inte minst, sitt sätt att utöva 
patientens roll” (s.291).  
 

Resultatet visar på en statisk och objektifierad bild av kultur utan rörelse och dynamik.  
 
Enligt (Taylor, 2003) problematiseras inte den egna kulturen och dess kontext inom 
stora delar av sjukvården utan den beskrivs ofta med det icke problematiserade 
begreppet ”verkligheten”. Det är i ”verkligheten” som vården bedrivs. Enligt Taylor 
leder det till att sjukvården är ”en kultur utan kultur”, ”culture of no culture”.  Det finns 
dock exempel på forskning som poängterar vikten av att problematisera den egna 
kulturen. Enligt Ekblad, Marttila och Emilsson (2000) är en förutsättning för personal 
inom vården att förstå andra kulturer en medvetenhet om den egna kulturen. Shaw och 
Digazon (2008) menar att förutsättningen för att kunna skapa en god vård är att 
sjuksköterskorna lär sig identifiera och förstå den kultur vari vården bedrivs.  
 
Att ha ett oreflekterat individperspektiv invaggar oss, enligt Wear (2003), i tron att vi  
alla är del den mänskliga familjen där harmoni råder, en ”Disneyfierad” syn på 
tillvaron. Cortis (2004) menar att vårdkultur inte existerar i ett vakuum utan att det finns 
en ständig interaktion mellan sociala faktorer (bl.a. klass, kön, etnicitet), politiska 
faktorer (maktfördelning och maktrelationer mellan grupper och individer) samt 
ekonomiska faktorer (hur välfärden fördelas). Denna syn delas av allt fler (Cortis, 2004; 
Gustafson, 2005; Shaw & Degazon, 2008). Samarasinghe, Fridlund och Arvidssons 
(2006) visar i sin forskning på det komplexa sambandet som sjuksköterskor inom 
primärvården erfar mellan flyktingar och deras familjers socioekonomiska ställning i 
hemlandet, hur mottagandet i det svenska samhället sker och deras psykiaska hälsa. 
Norredam, Krasnink, Sorensen, Keiding, Michaelsen och Nielsen (2004) menar däremot 
att när man i Europa diskuterar hälsoläget så har det skett en förskjutning från ett 
socioekonomiskt perspektiv mot ett fokus där etniska skillnader människor emellan 
poängteras och problematiseras. Gray & Thomas (2006) påpekar vikten av att även se 
en omvårdnadskultur som en dynamisk socialpolitisk konstruktion i ständig förändring. 
En kultur med olika specifika kännetecken som bland annat synliggörs i språket, regler, 
ritualer och kläder (Souminen, Kovasin & Ketola, 1997). 

Kunskapsbrist  
Ekman och Emami (2007) har gjort en sammanställning över forskningsläget i Sverige 
gällande transkulturell vård. Enligt den råder det stor kunskapsbrist i hur den 
transkulturella vården ska tolkas och hur den ska kunna implementeras i den svenska 
sjukvården. Denna brist uppmärksammas även av Wikberg och Eriksson, (2008) som 
utifrån det antagandet har utarbetat en modell som beskriver interkulturell omvårdnad i 
syfte att tydliggöra komplexiteten.  
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PROBLEMFORMULERING 
 
Litteraturgenomgången belyser den komplexitet som inryms i kulturbegreppet, brist på 
reflektion och dynamisk kunskap kring kultur i vården samt kritik mot hur begreppet 
används. Utifrån dessa utgångspunkter växte önskan om att försöka få ökad förståelse 
av hur och om sjuksköterskan upplever att patientens kulturtillhörighet påverkar mötet. 
Det är komplexa situationer där kultur kan ses som en process och en interaktion mellan 
sjuksköterska och patient i en speciell kontext. Den kontext som valts för studien är 
psykiatrisk öppen- och heldygnsvård i Sverige 2006.  
 
SYFTE 

Syftet med denna studie har varit att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrin erfar 
mötet med patienter från andra kulturer än den svenska.  
 
FRÅGESTÄLLNING 

Svar söks på forskningsfrågan hur sjuksköterskor inom svensk psykiatrisk vård ser på 
sina erfarenheter ur ett interkulturellt perspektiv.  
 
METOD 

Teoretisk utgångspunkt för datainsamlingen 
Inom den västerländska kunskapstraditionen finns ett djupt rotat tankesystem som 
bygger på den konstruerade uppdelningen av människan i kropp och själ. Denna 
uppdelning tillsammans med idén om den objektiva sanningen genomsyrar stora delar 
av den västerländska tanketraditionen. En strävan inom den vårdvetenskapliga domänen 
är att frångå denna uppdelning och se hela människan som en unik varelse med egna 
men också med andra människors gemensamma erfarenheter. Med detta som 
utgångspunkt har det varit viktigt att arbeta utifrån ett perspektiv som har denna ansats. 
Dahlberg, Drew och Nyström (2001) anser att en kvalitativ metod som utgår från 
människans livsvärld kan vara en sådan.  

Livsvärld  

Husserl (1859-1938) skapade uttrycket livsvärld och med det avsåg han världen så som 
den erfars av den enskilda individen. Livsvärldsperspektivet handlar alltså om att 
undersöka världen så som den erfars (Bengtsson, 2001). Att ha livsvärlden som 
kunskapsteoretisk utgångspunkt innebär att man som forskare strävar efter att få del av 
informanternas egna genuina upplevelse av det man studerar. Det är viktigt att med 
öppenhet fokusera på det som forskningen avser (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). 
Detta förhållningssätt har utgjort kunskapsteoretisk grund för intervjuerna med 
psykiatrisjuksköterskorna i föreliggande studie.  

Datainsamling  
Studien är genomförd i en svensk storstad. Deltagarna i studien förmedlades genom 
kontakter eller genom att vissa vårdenheter kontaktades med en förfrågan om 
deltagande i studien. Strävan var att få en så stor variation av intervjupersoner som 



 6

möjligt. Intervjuer gjordes med tio sjuksköterskor i olika psykiatriska områden inom 
sluten och öppenvård.  Alla hade stor erfarenhet av patienter från andra kulturer än den 
svenska. Av de intervjuade var tre män. Tre sjuksköterskor kom från en annan kultur än 
den svenska. Fyra personer arbetade inom psykiatrisk heldygnsvård, två inom 
integrerad öppen- och heldygnsvård och fyra i öppenvård. Utbildningsbakgrunden för 
sjuksköterskorna har sett olika ut och bedömdes ej vara viktig i sammanhanget. Kravet 
för att arbeta i psykiatrisk öppenvård är oftast lång erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete. 
Detta innebär att alla de som arbetade inom psykiatrisk öppenvård hade minst 12 års 
erfarenhet av psykiatrisk vård. Alla sjuksköterskor utom två intervjuades på sin 
arbetsplats. Dessa två intervjuades i sina hem. Intervjuerna tog mellan 40 och 70 
minuter.  
  

Tabell 1. Fakta informanterna  
Kön Totalt antal arbetsår 

inom psykiatrisk vård.  
Antal arbetsår 
som  
sjuksköterska        

   Arbetar i 

Kvinna 12år 12år   Öppenvård 

Kvinna 13 år 34 år  
Somatisk vård 21år 

  Öppenvård 

Kvinna 29 år 24 år   Öppenvård 

Kvinna 30år 21 år   Öppenvård 

Man 21 år 0,5 år   Öppen och 
heldygnsvård 

Kvinna 26 år 16 år   Öppen och  
heldygnsvård 

Kvinna 2 år 2 år   Heldygnsvård 

Kvinna 4 år 
Somatisk vård 10 år 

4 år   Heldygnsvård 

Man 19 år 0,5 år   Heldygnsvård 

Man 30 år 30år  
Arbetsledare 23år 

  Heldygnsvård 

 
Intervjupersonerna kontaktades först per telefon. De intervjuades vid ett tillfälle och 
ombads höra av sej om de vid ett senare tillfälle ville tillägga något. Ingen av de 
intervjuade gjorde det. 
 
En öppen intervjuteknik användes där en och samma utgångspunkt formulerades till alla 
informanterna. ”Jag skulle vilja att du beskriver en eller flera möten med patienter där 
kultur har betydelse. Kultur i den bemärkelsen att patienten kommer från en annan 
kultur än den svenska”. Vissa informanter ville ha en närmare beskrivning av kultur 
som då beskrevs med en antropologisk definition som ett sammanfattande ord för 
likheter och skillnader mellan människor ifrån olika delar av världen.  
 
Genom att intervjuerna hölls med en livsvärlds ansats så tolkades inte informanternas 
berättelser utan en öppenhet och följsamhet eftersträvades. Detta innebar att följdfrågor 
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som “Hur menar du”, ”Vad kan det handla om” men även hummanden och nickanden 
användes för att föra berättelserna framåt och fördjupa de områden som tycktes handla 
om forskningsfrågan. Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. 

Kvalitativ innehållsanalys med en abduktiv ansats  
Kvalitativ innehållsanalys är bland annat en metod för att tolka texter, intervjuer och där 
man till exempel kategoriserar innehåll och sedan analyserar det på olika sätt. En sådan 
kvalitativ ansats kan vara både deduktiv, induktiv och abduktiv. En deduktiv ansats 
innebär att man utgår från en teori när man undersöker empirin dvs. man går från det 
abstrakta och generella till det konkreta, specifika. En induktiv ansats innebär tvärtom 
att man utgår från empirin och arbetar mot en formulering av en teori dvs. från det 
konkreta mot det abstrakta (Segersten 1997). En slags syntes eller kombination av dessa 
två ansatser kallas abduktion. Det innebär att man försöker skapa förståelse genom att 
pröva sig fram och vara följsam gentemot det som framkommer under arbetets gång. 
Den abduktiva ansatsen påminner om ett detektivarbete där detektiven följer de trådar 
som dyker upp i syfte att öka sin förståelse. Detta innebär att man kan byta perspektiv 
från öppenhet där material samlas in relativt förutsättningslöst till att använda en modell 
där materialet tokas utifrån vissa speciella premisser dvs. man går från en induktiv 
ansats mot en deduktiv (Czariawska, 1999).    

Analys 
I den här studien genomfördes intervjuerna utifrån ett livsvärlds perspektiv och 
intentionen var att analysera materialet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Under 
analysarbetet blev det tydligt att materialet skiljde sig beroende på vilket perspektiv 
sjuksköterskan lade på såväl sin egen som patientens kultur. Detta verkade i sin tur höra 
ihop med var sjuksköterskan arbetade. För att analysera materialet verkade det därför 
vara fruktbart att tolka materialet och i och med det överge det fenomenologiska 
perspektivet. Som arbetsredskap för tolkningsarbetet valdes en modell som sätter 
analysen i ett sammanhang där tolkningen görs med medvetenhet om den kontext som 
intervjupersonerna befinner sig i. Arbetets ansats blev genom perspektivbytet abduktiv.  
 
Den valda tolkningsramen är Lorentz utvecklingsmodell (2006). Skälet till att välja den 
modellen var att den verkade kunna tillföra nya dimensioner för tolkningsarbetet och i 
och med det öka möjlighet att skapa en djupare förståelse för hur sjuksköterskan erfor 
mötet med patienten. Lorentz modell har kommit att bli stommen i detta arbete. 
Modellen har satts in i en sjukvårds/psykiatrisk kontext. Den är som alla modeller 
generaliserande. Gränserna mellan de olika stadierna är flytande och påverkas av 
individuella och kontextuella faktorer (Lorentz, 2006). Att använda en modell för att 
åskådliggöra ett material innebär en risk att förenkla. Detta har vägts mot förhoppningen 
att materialet blir tydligare och en ökad förståelse möjliggjorts.  
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Lorentz modell för utveckling mot interkulturell kompetens 

                   
                                    Utveckling mot interkulturell kompetens 
 
                                                                      
Kulturförnekande           Försvar                 Acceptans               Reflektion     Dekonstruktion2    Integration  
 
 
 
              
          
 
 
 

Etnocentriska stadier                                                  Etnorelativa stadier      
                                          
Figur 1. (Lorentz  2006, s.121) 
 
Modellen delas in i etnocentriska och etnorelativa stadier där det etnocentrisk beskriver 
ett förhållningssätt där den egna kulturen är det mest centrala i hur verkligheten 
uppfattas. I ett etnorelativt perspektiv är utgångspunkten däremot att den egna kulturen 
är en av många kulturer i en värld fylld av olika kulturella kontexter (Lorentz, 2006). I 
det som nu följer redogörs för de begrepp som används i resultatredovisningen. 
 
Etnocentriska stadier i Lorentz modell  
 
Kulturförnekande Det första etnocentriska stadiet, att ha ett kulturförnekande 
perspektiv, innebär att förneka att det finns olikheter mellan människor med olika 
kulturella bakgrunder. Likheter poängteras och man definierar inte den andre. ”I Sverige 
har alla lika värde och det finns ingen skillnad mellan olika människor” Att ha ett 
kulturförnekande perspektiv var fram till mitten av 1990-talet både folkligt och politiskt 
förankrat. Detta perspektiv synliggjordes bland annat i det svenska folkhemsbygget där 
skillnader mellan människor ansågs vara avskaffade (Lorentz, 2006). Folkhemmet 
byggde på idén om arbetets betydelse och hur staten skulle organisera välfärden i den 
svenska nationen. Egen försörjning var en viktig princip för hur samhället organiserades 
och utgjorde grunden för ett fullvärdigt medborgarskap med de sociala rättigheter som 
ingick (de los Reyes & Mulinari, 2005). Idén om det svenska folkhemmet byggde på en 
jämlikhetssträvan där staten ansvarade för att ”harmonisera ekonomisk tillväxt med 
ökad jämlikhet” (s.100). Alla var dock inte välkomna i det svenska folkhemmet och 
invandringen begränsades starkt.  
 
En annan viktig komponent i kulturförnekandet som Lorentz (2006) poängterar är 
strävan mot konsensus. Detta har varit ett riktmärke i svensk politik sedan 1880-talet. 
En strävan efter att komma överens genom kompromisser och att undvika bråk och 
konflikter (Lewin, 1998). Att det svenska samhället har en kultur som förnekar 
                                                 
2 Lorentz (2006) rubrik Utbildning har bytts ut mot underrubriken Dekonstruktion som är mer relevant i 
sammanhanget. 

Interkulturells
ensitivitet 

Interkulturell 
medvetenhet 
 

Interkulturell
kompetens 
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skillnader och betonar likhet och konsensus har flera etnologer bland annat Åke Daun 
(1989) beskrivit. Homogenitet anses som något eftersträvansvärt.  
 
Försvar Det andra etnocentriska stadiet i modellen innehåller olika sätt att försvara sitt 
förnekande. Den andre definieras som dem, invandrarna eller som en speciell kategori 
t.ex. muslimerna. Det är ett sätt att skapa ett ”vi och dem” perspektiv (Lorentz, 2006). 
”Vi” är vi som är lika varandra, har gemensamma koder och strävar mot konsensus och 
står över ”dem” som är de som är särskiljande, som är olika oss (de los Reyes, 2008). 
Detta ”vi och dem” tänkande var enligt de los Reyes & Mulinari (2005), även det ett 
bärande element i folkhemsbygget där en ”vi-känsla” byggdes upp och ledde till 
exkludering. Detta motsatsförhållande mellan ”vi och dem” uttrycks i dag mellan 
invandrare och svenskar. I det här stadiet finns det ofta en hierarkisk idé om under- och 
överlägsenhet där en viss grupp ser ner på en annan. 
 
Acceptans I det tredje etnocentriska stadiet uttrycks ett intresse, en nyfikenhet på andra 
kulturer.  Fokus ligger på skillnader, visavi det som betecknas som konstigt eller 
annorlunda (Lorentz, 2006).  
 
Etnorelativa stadier i Lorentz modell  
 
Reflektion Detta är det första av de etnorelativa stadierna och omfattar enligt Lorentz 
(2006) ett annat slags kunskapsparadigm där fokus förflyttas från den andre till mig 
själv.  Stadiet präglas av reflektion och öppenhet där man kan se föränderlighet och 
rörelse både i den egna och i andras kulturer. Detta innebär en acceptans av kulturella 
olikheter och nyfikenhet på andra i en för alla människor gemensam värld. Ett 
återkommande begrepp i sammanhanget är reflektion. För att kunna reflektera över 
något krävs ett visst avstånd, en överblick utan krav på omedelbar handling. Det som 
kommer fram ska inte tvingas fram utan kommer fram av sig självt. Det finns en strävan 
efter att bli fri från olika teorier och att i stället nå ett omedelbart förhållande till något. 
Utgångspunkten för reflektionen är personens egna erfarenheter (Molander, 1996).  
 
Dekonstruktion Utgångspunkten för detta stadium är att bryta ner begreppet kultur för 
att skapa mening och förståelse. Det innebär att ha perspektiv och vara medveten om sig 
själv i förhållande till sin egen kultur och dess påverkansfaktorer. Att förstå och betrakta 
sig själv som en kulturprodukt är förutsättningen för kulturell medvetenhet likaså att 
komma bakom, dekonstruera, själva begreppet. För att nå dit krävs en 
dekonstruktionsprocess där det som konstituerar begreppet kultur analyseras och 
förklaras. Utgångspunkten är den egna kulturen (Lorentz, 2006). 
 

Integration Den sista fasen är mångkulturell integrering vilket innebär ”ett tänkande och 
handlande där distansen till den egna och andras kulturella identitet är ständigt 
närvarande och där kulturmöten ständigt tolkas i dess kulturella kontext” (Lorentz, 
2006, s.129) En kritisk självreflektion blir grunden där teorier, begrepp, och perspektiv 
från andra kulturer hjälper oss att se nya och kanske oväntade sidor i vår egen. Det 
innebär att man kan se nya och kreativa sätt att uppfatta verkligheten och samtidigt se 
brister i det egna sättet att tänka (Bärmark, 2007). Dualismen är satt i rörelse och 
uppmärksamheten är riktad mot hur mönster avlöser och övergår i varandra. Denna 
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integration är inget slutmål utan en ständigt pågående process som införlivar hela 
människan och påverkar sättet att leva, tänka och handla (Lorentz, 2006). 

Lorentz (2006) modell beskriver således en utveckling som går från ett oreflekterat till 
ett reflekterat förhållningssätt. 

Tolkningsarbetet  
För att få en helhetsbild av materialet lästes de utskrivna texterna inledningsvis 
förutsättningslöst i sin helhet. Därefter lästes materialet utifrån med frågor utifrån 
studiens syfte. Vilka teman kring sjuksköterskans möte utkristalliserades? Fanns det 
gemensamma teman för de olika intervjuerna? En mängd exempel från de olika teman 
plockades ut och lästes i syfte att utkristalisera meningsbärande enheter. Dessa 
kategoriserades och exemplifierades. I och med att materialet drog åt i huvudsak två 
olika håll framstod det som fruktbart att tolka materialet utifrån Lorenz (2006) 
utvecklingsmodell. Fortfarande med fokus på syftet lästes texterna återigen i sin helhet, 
nu även i relation till Lorentz utvecklingsmodell. Även kategorier som tidigare 
utkristalliserades sattes i relation till modellen. Vissa förskjutningar och 
omformuleringar skedde. Detta ledde fram till studiens slutgiltiga kategorier och 
underkategorierna som exemplifierades i form av citat.  

Att förhålla sig till de egna tidigare erfarenheterna  
Trots att analysen ägde rum inom ramen för en teoretisk modell är det angeläget att 
försöka medvetandegöra och kritiskt granska den egna förförståelsen i syfte att försöka 
kontrollera dess påverkan på resultatet. Jag har under arbetets gång utgått från ett antal 
frågor som varit återkommande och som syftat till att problematisera min egen roll som 
uttolkare av materialet. Fokus i dessa frågor har varit om och i så fall hur min egen 
erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin med människor från andra kulturer än den 
svenska påverkat mitt sätt att välja vad som är viktigt i relation till Lorenz modell. Även 
påverkan av andra erfarenheter, värderingar, mitt kulturella sammanhang samt de teorier 
och texter som jag använt mig av har kontinuerligt granskats. Enligt Gadamer 
(1960/1997) är medvetenheten om den egna förförståelsen ett sätt att öka den 
vetenskapliga trovärdigheten. Det är dock viktigt att vara medveten om att även det som 
ser ut som beskrivningar innehåller moment av tolkning, och att andra forskare kunde 
ha betonat andra delar av resultatet.  

”Vi måste förstå att den enda rätta tolkningen inte existerar utan vad som 
kan verka rätt i en speciell kontext vid en speciell tidpunkt kan i ett anat 
sammanhang, i en annan tid vara direkt felaktig” (Dahlberg m.fl., 2001, s. 
83, min översättning). 

Forskningsetiska överväganden  
Utgångspunkten för dessa överväganden har varit Vetenskapsrådets (2002) direktiv. 
Samtliga intervjupersoner kontaktades först per telefon där de informerades om studiens 
syfte och upplägg. De informerades även om att medverkan var frivillig och att de när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Vidare informerades deltagarna om att 
intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och att intervjupersonens identitet skulle 
skyddas genom att person- och ortsnamn samt namn på vårdinrättningar tagits bort eller 
ändrats, för att inte intervjupersonerna skall kunna identifieras. En av de intervjuade 
ville endast uppge sitt förnamn under intervjun för att vara säker på att inte identiteten 
skulle kunna röjas Intervjupersonerna gav sitt samtycke muntligen. Informanterna 
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tillfrågades var de ville bli intervjuade. Två personer valde att bli intervjuade i sina hem. 
De övriga valde att bli intervjuade på sin arbetsplats. Vid intervjutillfället upprepades 
samma information och förtydligades efter behov. Intervjumaterialet förvaras i ett låst 
skåp.  
 
RESULTAT 

Resultatet är indelat i teman som sedan följs av ytterligare exempel med kommentarer.  

Tema  
Som tidigare nämnts så utgår indelningen i kategorier från Lorentz (2006) 
utvecklingsmodell från kulturförnekande till interkulturell kompetens. Kategorierna har 
delats in i underkategorier och exemplifieras med citat. För att skilja intervjuarens 
utsagor från sjuksköterskan är sjuksköterskans utsagor kursiverade.  

Etnocentriska perspektiv  
Genomgående för de etnocentriska perspektiven är att det är den egna kulturens 
värdegrund som står i fokus. 
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Tabell 2 Etnocentriska perspektiv  

Kategori Underkategori              Exempel 
Kulturförnekande 
 
 
 
Försvar av fördomar 
genom olika sätt att 
skapa distans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptans genom 
uppvärdering av det 
”främmande” 
 
 

Att inte låta patientens 
kulturtillhörighet påverka 
mötet 
 
Att oreflekterat använda 
kultur som 
förklaringsmodell  
 
Det svenska 
sjukvårdsystemet och 
patientens värdesystem 
kolliderar 
 
Att betona negativa 
känslor 
 
 
 
Att betona sina egna 
positiva känslor 
 
 Att vilja veta mer 
 

-  Vi har inte några 
synpunkter utan är helt 
neutrala.  
(Ssk hdv)3 
 

- När jag träffar en turk, 
så är det en turk för mej 
och då har jag fördomar. 
(Ssk hdv) 
 
Det funkar inte med 
besökstider. 
De[anhöriga] vill vara 
där i princip dygnet runt. 
(Ssk hdv) 
 
 

- Jag blev rädd när jag 
blev utsatt för voodoo av 
en patient för jag har 
läst att voodoo faktiskt 
kan döda. (Ssk hdv) 
 

- Jag tycker det är 
fascinerande, 
//spännande  med olika 
kulturer. (Ssk hdv) 
  

- Ja, Afrika då. Något land 
i Afrika. Hur jobbar man 
inom psykiatrin där? 
(Ssk hdv) 

Kulturförnekande  

Det första perspektivet, kulturförnekande, innebär att förneka att det finns olikheter 
mellan människor med olika kulturella bakgrunder. Likheter men även konsensus 
poängteras och man definierar inte den andre.  
Att inte låta patientens kulturtillhörighet påverka mötet med patienten  

Vissa sjuksköterskor inom heldygnsvården betonade att alla patienter oavsett 
kulturtillhörighet bemöttes på samma sätt. Likheten i bemötandet framhölls och 
beskrevs som något eftersträvansvärt. 
 

- Vår ribba ligger högt. Oavsett om patienten kommer från Afrika eller om det är en patient som 
kommer från Sverige så är ju bemötandet det samma.(Ssk hdv) 

 
Att förstärka det sagda med ”ju” skulle kunna tolkas som att alla är överens. Att det 
råder konsensus i frågan. För att inte låta patientens kulturtillhörighet påverka mötet 
strävade några sjuksköterskor efter att vara neutrala, inte ta ställning.  
                                                 
3 Sjuksköterska förkortas ssk, heldygnsvård hdv och öppenvård öv. 
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-   Vi har inte har några synpunkter [på patienter från andra kulturer]utan vi är helt neutrala. 

(Ssk hdv) 
 

Denna neutralitet betonades särskilt i förhållande till asylsökande patienter. 
 

- Vi tar ju inte ställning . Vi är helt neutrala i asylprocessen . // De asylsökande som kommer till 
oss är ju i väldigt stor utsträckning i kris. Väldigt ofta kommer de till oss efter att ha fått ett 
negativt besked [om uppehållstillstånd] Vi behandlar dem som vi behandlar andra krispatienter. 
Och så är det med det. (Ssk hdv)  

 
Att alla behandlas lika framstår som en garanti för god vård. Likheten i att alla befinner 
sig i en kris framhålls och olikheten, att alla patienter har sin egen speciella erfarenhet 
som ibland kan vara mycket svår att förstå vidden av, poängteras inte.  

Försvar  
Utifrån detta perspektiv finns det en medvetenhet om den andre som definieras som 
”dem”, invandrarna eller som en speciell kategori t.ex. muslimer. Att tala om invandrare 
eller muslimer innebär inte per automatik ett ”vi och dem” tänkande. Det är när 
invandrare och muslim används på ett oreflekterat sätt med ett inslag av distans där 
olikheten blir viktig, som avses här. I kategorin beskrivs olika strategier för att skapa 
distans till patienten och dennes situation. 

Att oreflekterat använda kultur som förklaringsmodell  

Flera sjuksköterskor refererade till patientens kulturtillhörighet för att förklara 
egenskaper och beteenden. Detta skedde på ett oreflekterat sätt där patientens 
kulturtillhörighet beskrivs på ett objektivt och distanserande sätt.  
 

- Både män och kvinnor från Mellan Östern är svåra att komma igenom. De har en speciell 
integritet. (Tycker du det är lättare med människor från andra delar av världen? ) Jag tycker det 
är lättare med människor från Afrika. Dom är inte lika stränga. (Ssk öv) 
 

Det var framföralt muslimska patienter och patienter från Mellan Östern som beskrevs 
som den andre, den som inte är som ”vi”. För flera av sjuksköterskorna var det faktum 
att en patient definierades i kulturella, religiösa termer en förklarings till deras 
fördomar.  
 

- Det är en turk och sen kommer fördomarna. Han är muslim. Han vill stanna [i Sverige]. Han vill 
träffa någon fru och så kommer alla sådana . (Ssk hdv) 

Det svenska sjukvårdsystemet och patientens värdesystem kolliderar  

För en del av sjuksköterskorna var det viktigt att patienten inordnade sig i det svenska 
sjukvårdssystemet. Detta överordnades patientens individuella behov. Det vanligaste 
exemplet handlade om sjuksköterskans upplevelse av svårigheter om inte patienten och 
dennes familj följde de av avdelningen uppsatta besökstiderna. 
 

- Det funkade inte med besökstiderna. De [anhöriga]ville vara där i princip dygnet runt. Och det 
kan man ju förstå men för en svensk familj kan jag ju tänka mej att det vore lättare att förstå att 
man inte kan bo fyra personer tillsammans med sin son inne på en psykakutavdelning.  De fick 
rätta sig efter besökstiderna som alla andra. // För man upplevde inte att det gagnade honom. 
[Att patienten fick besök utöver besökstiderna.](Ssk hdv) 
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Här finns det ett frö till att utrycka förståelse för patienten och familjens behov men sen 
verkar det som att behovet att upprätthålla avdelningens regler tar överhand. Detta 
skapar distans till patienten. Ett annat sätt att distansera sig från att sätta sig in i 
patientens situation var att skämta, ironisera och förlöjliga patients behov under 
vårdtiden. 
 

- Han hade någon moster som var sjuk och då skulle hela släkten dit, till vilket pris som helst. 
(Skratt) // Men det verkar vara så att om det är någon som är sjuk då ska banne mej gammel 
mormor vara med. (Ssk hdv) 
 

I kollisionen mellan det svenska sjukvårdssystemet och patientens värdesystem 
upprätthölls idén om det svenska sjukvårdssystemets överlägsenhet genom att upprätta 
en hierarkisk maktordning.   
 

- Vi har en oerhört bra psykiatri i Sverige om man jämför med andra länder och vi behöver inte 
går särskilt långt. (Ssk hdv) 

 
Det egna värdesystemet, synen på psykiatri och den västerländska uppdelningen mellan 
kropp och själ beskrevs av en av sjuksköterskorna som den enda tänkbara. Den slutsats 
som sjuksköterskan drar är att om inte de psykiatriska sjukdomsbegreppen är bekanta 
för patienten så skulle det kunna innebära att patienten inte förstår att hon/han mår 
dåligt.  

 
- Det finns ju en syn på psykiatrin i vissa länder att det inte finns någon psykiatri. Det finns inte i 

begreppsvärlden över huvet taget.// Där man inte accepterar psykisk sjukdom eftersom den inte 
finns.(Hur gör ni då eller hur tänker ni?) Ja, vi kan ju inte göra så mycket. Är det så att patienten 
behöver behandling så får den behandling. Man får väl försöka förklara. Någonstans har ju de 
flesta en upplevelse av att inte må så bra. Men det kan vara så att man måste se igenom det här 
att man förlägger det till somatiska symtom som i grund och botten handlar ett psykiskt dåligt 
mående. (Ssk hdv) 

 
Sjuksköterskan sätt att bemöta patienten är att berätta för patienten hur det egentligen 
ligger till, att det finns en uppdelning mellan psyke och soma och att den uppdelningen 
är sann. Sjuksköterskan förmedlar att det synsättet är överordnat patientens sätt att se på 
orsaken till sina problem.  

Att betona negativa känslor.  

I nedanstående kategori betonar sjuksköterskan två känslor; rädsla och en känsla av att 
vara manipulerad. Känslorna beskrivs som så pass starka så de tar över och hindrar 
sjuksköterskan från att se den enskilda patienten. 

Rädsla. Vård av en patient med annan religion än den kristna kunde för flera 
sjuksköterskor vara förknippad med starka känslor, särskilt rädsla. 

 
- Det är många [av personalen] som säger att när de [muslimska patienterna] har gjort något så 

har de Allahs välsignelse. // De kan göra precis vad som helst. Dom har ingen spärr utan de har 
religionen som drivkraft och då är de jätte farliga. (Ssk öv och hdv) 
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Även andra för sjuksköterskan relativt okända företeelser kunde leda till rädsla. En 
sjuksköterska beskrev rädslan för att det främmande värdesystemet som patienten gav 
uttryck för och hur rädslan ökade med hjälp av sjuksköterskans fantasier.  
 

- Jag har suttit med patienter [som pga. aggressivt beteende ligger i bälte] och som kommer från 
Afrika. Jag kommer speciellt ihåg en man som kom ifrån någon voodookultur. Att se honom säga 
att han ska utöva voodoo, med sitt speciella vrida på huvudet och göra nåt med ögonen, // han 
såg ut som Marty Feldman, // det tyckte jag var väldigt obehagligt. (Vet du vad som var 
obehagligt?) (Skratt) Jag kan ingenting om voodoo, men jag har läst lite hur man faktiskt kan 
döda med voodoo. // Jag stängde dörren, hjärtat slog och jag kände hjälp vad är det han har 
gjort?(Blev du rädd att det skulle fungera?) Ja, och så tänkte jag att skärpning nu. // Men om jag 
lever i en kultur och vet att nu sitter min mormor och sticker nålar i en docka och sänder voodoo 
och att det kan döda så kan jag tänka mej att det påverkar.(Ssk hdv) 

 
Även när sjuksköterskan tycker att hon överreagerar så lyckas hon inte komma ur den 
överväldigande känslan av rädsla.  
 

När det här hände så vet jag att jag sa till närmaste kollega när jag stängde dörren ”Åh, nu har 
någon sänt voodoo på mej”. Och så vart det lite fniss för det kändes så ickesvenskt på nåt sätt. // 
När jag berättade för min man skrattade han och sa att ”Du är ju fånig, voodoo vad är 
det”?//(Vilken kunskap skulle du behövt i den här situationen?) Vi har ju läst lite på 
[sjuksköterske-]utbildningen. Vi berörde lite lätt olika kulturer. Vi tog inte det här med voodoo 
för det är ju specifikt. // För samtidigt kan jag tänka mej att om jag läser om det då skulle jag 
bara bli bekräftad ännu mer[i hur farligt det är].// Jag skulle göra likadant [i situationen] nästa 
gång. Jag lever ju fortfarande //men nästa gång när jag får en patient som gör så här så har jag 
behov att bara få prata med någon, för att liksom sätta ord på vad som hänt. (Ssk hdv) 

 
Rädslan minskar inte. Sjuksköterskan i citatet ovan lyckas inte lösa upp den. Varken 
genom att ta hjälp av kunskap eller genom att prata med kollegor eller med sin man. 
Hennes försök att berätta om sin rädsla tas inte på allvar. Utan möjlighet att reflektera 
kring händelsen så lyckas inte sjuksköterskan ta sig ur rädslan. Sjuksköterskan verkar 
dock ha erfarenhet av att det skulle kunna vara möjligt om hon fått möjlighet att sätta 
ord på händelsen med någon som lyssnat.  
En känsla av att vara manipulerad Ett par sjuksköterskor beskrev den kränkning och 
frustration de kände när patientens beteende uppfattades i termer av manipulation. Detta 
förekom framförallt i beskrivningen av vissa asylsökande som enligt sjuksköterskorna 
satt i system att spela psykiskt sjuka i syfte att få uppehållstillstånd. En sjuksköterska 
beskrev det så här. 

 
- Vi vet ju att det finns en del personer, speciella kategorier från olika delar av världen som sätter 

i system att få uppehållstillstånd via psykiatrin. Det har vi sett (suck) svart på vitt flera gånger. 
(Hur förhåller du dej till det?) När det är en person som har ett stort vårdbehov som man har 
engagerar sig i och sen visar det sej att det är iscensatt. Det är klart att det väcker irritation . 
(Ssk öv och hdv) 
 

Upplevelsen av att känna sig lurad ökade benägenheten att generalisera och 
upprördheten över att bli lurad legitimerade att vissa grupper pekades ut. 
 

- Och sen så var det en kull under ett år från öst. Det var bara yngre män. Vi förstod till slut att de 
hade samma kontakt. Sen var det en våg för ett par år sedan när det kom väldigt många från, 
Pakistan tror jag eller om det var Bangladesh.(Ssk öv och hdv) 
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Genom att sjuksköterskan börjar reflektera kring händelsen blir det tydligt att känslan 
av upprördhet och kränkthet skymt sikten från att se patientens behov. 
 

- (Hur betedde sig de här patienterna?) Det vi såg det var personer med ett fruktansvärt psykiskt 
lidande. Oerhört. Deprimerade, traumatiserade. ( Men vari låg fejken? ) Det var som en 
gemensam sanning till slut [att patienterna lurades] (Så att det här var någon slags rykten som 
gick?) Ja.(Ssk öv och hdv) 

 
De olika strategier som sjuksköterskorna använde för att försvara sina fördomar byggde 
alla på olika sätt att skapa distans till patienten som beskrevs på ett förhållandevis 
statiskt och onyanserat sätt. Vägen bort från distansen gick via den egna reflektionen 
eller önskan om kommunikation med andra om situationen. 

Acceptans  
Även i denna kategori används beskrivningen av människor från andra kulturer på ett 
relativt oreflekterat sätt. Genom en tendens att idealisera andra kulturer skapas även här 
en distans gentemot de personer som avses. Det hierarkiska inslaget av över och 
underordning kan skönjas men är här omvänt och det ”främmande” ses som mer 
värdefullt än den egna kulturen. Kategorin benämns som strävan mot acceptans. Detta 
för att intresse och önskan att veta mer kan tolkas som en möjlig ingång till en vidare 
förståelse och acceptans av det ”främmande”. Detta behöver dock inte ske. Brist på 
reflektion och ett kritiskt tänkande skulle istället kunna skapa en idealiserad bild av det 
”främmande” som kan bibehållas relativt konstant. 

Att betona sina egna positiva känslor  

Ett par sjuksköterskor beskrev hur fascinerade det var att träffa patienter från andra 
kulturer än den svenska. Det fanns en tendens till en romantiserad bild av andra 
kulturer. Fokus i exemplet nedan ligger på det som är konstigt eller annorlunda. 
 

- (Hur påverkar det här dig, de här mötena?) Jag tycker det är fascinerande. Jag tänker när jag ser 
våra [psykotiska]patienter att om du hade bott i Sydamerika, i någon djungel där det har funnits 
någon stam, hade du varit medicinman nu? En man med andliga krafter någon som folken såg 
upp till.(Ssk hdv) 

 
I beskrivningen av andra kulturer kan en kritik av den egna kulturen skönjas. 

- När man någon drabbas av en stor kriser så har  man har många runt omkring sig som sluter 
up. Den erfarenheten  har jag, både privat och inom jobbet,  att  i andra kulturer så är man mer 
mån om varandra. (Ssk hdv)) 

Att vilja veta mer  

Mötet med människor från andra kulturer än den svenska ledde också till mötet med 
andra religioner.  
 

- Han stängde in sej helt enkelt och la en handduk på golvet och bad. Hur vet du vart Mecka 
ligger?” tänkte jag. Då såg jag framför mej om alla skulle be samtidigt då måste alla lägga med, 
med rumpan (skratt) åt det här hållet.// Det var nästan så att jag blev lite intresserad så. 
(Frågade du?) Nej jag gjorde inte det. (Ssk hdv)) 

 
Sjuksköterskan gick inte vidare med sitt intresse, sökte inte svar på sina frågor, utan 
stannade kvar i det oreflekterade avståndet till det ”främmande”. 
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Etnorelativa perspektiv  
Genomgående för de etnocentriska perspektiven är att den egna kulturen är en av många 
i en värld fylld av olika kulturella kontexter. Alla de olika perspektiven präglas av 
reflektion och rörelse. De olika stadierna flyter in i varandra och de är inte lika klart 
avgränsade som de etnocentriska stadierna. För enkelhetens skull nämns kulturella 
kontexter genomgående i singularis fast än en person vanligtvis har flera olika kulturella 
kontexter att förhålla sig till.  

Tabell 3 Etnorelativt perspektiv  

Kategori Underkategori              Exempel 
Reflektion 
 
 
 
Dekonstruktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integration 

Att vara medveten om 
den egna kulturella 
kontexten 
 
Att problematisera 
kuturbegreppet 
 
 
Att problematisera 
kulturens påverkan på 
mötet 
 

Att möjliggöra mötet 
med patienten 

 
 
 

-  Jag kan ju möta en människa som lever i 
ett sammanhang och i en omgivning som 
för mej överhuvet taget är jätte svår att 
förstå. (Ssk öv) 
 

- Man måste vara medveten om sin egen 
kultur när man jobbar. (Ssk öv) 
 
 
- Är min förförståelse till hjälp eller 

kommer den att, att stjälpa om jag tolkar 
något som blir för mycket? 

     (Ssk öv) 
 

- I vissa sammanhang så måste jag ju på 
nåt sätt vara aktiv i att försöka skala bort 
mitt eget tyckande (Ssk öv) 
 
 
 

 

Reflektion  
Det första perspektivet, reflektion, innebär att sjuksköterskan med öppenhet fokuserar 
på egna kulturella kontexten i relation till patienten och dennes kontext.   

Att vara medveten om den egna kulturella kontexten  

Flera sjuksköterskor som arbetade helt eller delvis inom öppenvården, beskrev vikten av 
att vara medveten om den egna kulturella kontexten men även svårigheten att värdera 
betydelsen av patientens kulturtillhörighet. 
 

- Jag kan möta en människa som lever i ett sammanhang och i en omgivning som för mej 
överhuvet taget är jätte svår att förstå. Jag förstår inte hur det ser ut. Jag förstår inte krafterna i 
det som hon visar upp för mej. Det kan ju te sig hel knasigt men det kanske inte är ett dugg 
knasigt i hennes sammanhang. Och det kan ju vara precis tvärtom att jag tänker att  så där kan 
man nog vara om man är kvinna, pressad och lever i det sammanhanget. Och jag menar om jag 
skulle fråga hennes omgivning så kanske de skulle säga att ”Herre Gud hon är ju galen”. (Ssk 
öv) 
 

Den här sjuksköterskan är medveten om den egna kulturens begränsade synfält och 
använder reflektionen för att skapa utrymme för att möjliggöra mötet med patienten. 
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Utgångspunkten för reflektionen var för flera av sjuksköterskorna en medvetenhet om 
det egna kontextbundna perspektivet och de egna personliga reaktionerna som 
synliggjordes i mötet med patienten.   
 

- Ett problem för mig i mötet med män som bär med sej en kvinnosyn som är problematisk för mej, 
är att stå ut med den. En kvinnosyn som jag känner genomsyras av någon slags” jag är man 
alltså är jag bättre än en kvinna.” Det här är naturligtvis komplext. Min roll är inte att jag ska 
säga vad han ska tycka om kvinnan men ändå så väcker det någonting i mej. (Ssk öv) 

 
Sjuksköterskan i det här citatet strävar således efter att hålla sina reaktioner i schack för 
att inte låta de egna känslorna hindra mötet med patienten. 

Dekonstruktion  
Under rubriken dekonstruktion är de utsagor samlade som på olika sätt bryter ner och 
problematiserar kulturbegreppet och i och med det patienten och sjuksköterskans olika 
kulturers eventuella påverkan på mötet. Cirkulariteten i de etnorelativa stadierna gör att 
vissa utsagor skulle kunna ha placerats in under flera rubriker. Fokus i det här stadiet är 
lagt på begreppet kultur och hur det används. Därför är exemplen placerade under denna 
rubrik. Studiens design gör det inte möjligt att jämföra grupperna sinsemellan. 

Att problematisera kulturbegreppet  

Kulturbegreppet problematiserades utifrån en rad olika aspekter. Några av 
sjuksköterskorna inledde intervjuerna med att poängtera att kulturella skillnader 
handlade om att patienten levde i ett sammanhang som var annorlunda än 
sjuksköterskans egna och inte huruvida en människa kom från ett annat land än Sverige.  
 
Jag menar men även en svensk patient,, en äldre man från landet eller en ung nittonårig, i övre tonåren 
med en helt annan ungdomskultur än vad jag känner till. Jag tycker att kulturella skillnaderna går igen 
överallt. Det handlar inte om etnicitet.(Ssk hdv och  öv) 

 
Flera av sjuksköterskorna inom öppenvården problematiserade begreppet kultur och när 
det eventuellt kunde tillföra något i mötet med patienten. Sjuksköterskans reflektioner 
tar avstamp i det egna sammanhanget. 
 

- Jag känner igen en människa uppvuxen under ungefär samma tidsålder som jag. Det är lättare, 
men det handlar ju hela tiden om att försöka lära känna den personen som jag möter och förstå 
det sammanhanget, men vad är sammanhanget? Det blir så lätt en generalisering. (Ssk öv)  

 
En sjuksköterska menade att en omedvetenhet om den egna kulturen kunde få till följd 
att den egna kulturen överordnades, citatet nedan visar en reflektion över etnocentriskt 
tänkande. 
  

- Jag kan till och med tycka att det kan kännas lite (paus) hur ska jag uttrycka de, översitteri när 
man inom vården pratarom att man ska ha kultur kunskap. Här jobbar vi med transkulturell 
psykiatri. Vi vet inte ens varför och vad [kultur] handlar om för oss själva. (Ssk hdv och  öv) 

 

Att problematisera kulturens påverkan på mötet  

Genomgående för flera av sjuksköterskor inom öppenvården var det allmänmänskliga 
samt att se till den enskilda patienten. Dubbelheten hanteras genom att fokus är riktad 
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mot patienten där dennes sammanhang är del av en helhet, men inte det som 
sjuksköterskan främst fokuserar på. 
 
- När jag möter en patient för första gången så vet jag ganska lite och frågar. ”Vad var det som gjorde 

att du ringde just nu”. Då säger de, det som är det allmänmänskliga. Det handlar om självkänsla. 
Det handlar om att duga. Det handlar om att ta plats. Det handlar om att bli älskad. Det handlar om 
att våga leva och sen  att omgivningen ser olika ut [är underordnat.] (Ssk öv) 

 
Flera av sjuksköterskorna beskrev hur de genom att försöka se den unika patienten och 
försöka förstå dennes specifika situation kunde öka förståelsen för patenten öka genom 
att sjuksköterskan med öppenhet och reflektion försöker sätta sig in i patientens 
sammanhang.  

 
- Jag tror att vi försöker behandla henne som vi skulle behandla vem som helst egentligen i samma 

situation.[Med samma diagnos] Jag vet inte om det är rätt väg.// Vi måste försöka se mer. Se det 
unika i hennes situation. // Som en gravid asylsökande kvinna från Bangladesh. Man måste se att det 
är så många olika aspekter. (Ssk hdv och öv) 

 
Alla de olika aspekterna måste vävas samman för att möjliggöra mötet med patienten. 
 
Medvetenhet om sjuksköterskas och patientens olika kulturella kontexter påverkade 
flera av sjuksköterskornas sätt att möta patienten. Utgångspunkten för detta möte var 
sjuksköterskans kunskap om att kroppskontakt mellan könen kan se annorlunda ut i 
Bangladesh. 
 

- Man måste tänka sej för fler än en gång så att hon inte blir rädd för mej?(I och med att du är 
man?) Ja, precis. Ibland behöver man hjälpa till för att hon ska kunna sätta sej upp. Då måste 
jag tänka på hur jag tar i henne. // Jag tar henne i handen och så sätter hon sig upp.  
(Ssk hdv och öv) 

 
Kunskapen om de kulturella olikheterna sattes i relation till den specifika patienten och 
hennes behov. Kunskapen om patientens kultur ökar möjligheten till en god vård. Flera 
av sjuksköterskorna från öppenvården beskrev denna balansgången, att använda 
kulturbegreppet så att det blev produktivt och inte ett hinder för mötet med patienten. 
En sjuksköterska beskrev hur övertron på kulturens inverkan kunde försvåra mötet med 
patienten. Kulturtillhörigheten blev viktigare än människan 
 

- Det var en patient som jag jobbade mycket med, en asylsökande man // Han var väldigt 
deprimerad.// Vi övertolkade honom, menar  jag, när vi i vårdkretsen la in värderingar som att 
vi måste förstå honom utifrån hans machokultur bakgrund .//Men vi förstod så småningom att 
det var inte det som var problem med över huvet taget.// Jag tycker det är en risk man gör 
istället för att försöka förstå.(Ssk hdv och öv) 

 
När idén om att patientens problem var kulturellt betingade kunde denna förenklade 
användning av kulturbegreppet i vissa fall hindra patienten från att få god vård. 
 

- Man är mer osäker vad man ska göra och man tror att det är kulturellt betingat.(Du sa att man 
tror att det är kulturellt betingat.) Om det är kulturellt så försöker man inte dra i alla trådar på 
samma sätt utan man är osäker. Så jag tror helt enkelt att man får lite sämre vård. 
 (Ssk hdv och öv) 
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Det var inte bara negativa förenklingar gällande patientens kulturtillhörighet som 
försvårade mötet mellan sjuksköterskan och patienten, samma problem tycktes uppstå 
när nyfikenheten och intresset tog överhand. 

 
- Det är väl självklart att man har ett intresse, ett sug efter både kunskap och kuriosa om andra 

kulturer. Det är jätte intressant och medicinsk antropologi är ju oerhört intressant men det i sej 
har ingenting med mötet den här patienten i vården att göra. (Ssk öv och hdv) 

 
När sjuksköterskan egna behov och känslor tar överhand hindras mötet med patienten. 

Integration  
Det sista stadiet visar på en integrering av den egna och andras kulturella identiteter och 
sammanhang samtidigt med ett kritiskt förhållningssätt. Det finns en ständig rörelse, en 
process som införlivats i och påverkar hela sjuksköterskan. Detta innebär en distans som 
ger rörelsefrihet och öppenhet, som möjliggör för patienten och sjuksköterskan att 
ompröva sina ställningstaganden. För att kunna göra detta krävs det mod och respekt för 
att våga möta sig själv och i och med det patienten oavsett kulturella kontexter. 

Att möjliggöra mötet med patienten 

Flera av sjuksköterskorna var medvetna om risken att förlora sig i fördomar och 
förutfattade meningar om patienten och dennes kulturella sammanhang. Några av dem 
reflekterade över olika sätt att skapa frihet och i och med det möjliggöra mötet med 
patienten. Ett sätt var att ge sig tid för att minska risken att dras i väg av egna känslor 
och i och med det öppna upp för mötet med patienten.  
 

-  Det blir ännu viktigare att verkligen ge sig tid, att försöka förstå så mycket man kan av hur 
världen ser ut för människan jag möter. Att ge sej tid för att inte dras iväg av sina egna 
fördomar. Att lyssna tillräckligt. (Ssk öv) 

Ett annat sätt att ge sina tankar och känslor utrymme och därmed ge utrymme för 
patienten var att vara stilla. Här beskriver en sjuksköterska hur hon återfår sin stabilitet 
genom att vara medveten om svårigheten att se klart när känslorna blir starka, när den 
egna ångesten driver sjuksköterskan att handla. 
 

- Ta det lugnt. Var stilla. Våga vara i det stället för att // genast handla (Skratt) och få egen 
ångestbefrielse. När tankarna börjar bli åtgärdsinriktade. ( Är det en varningsklocka?) Ja, det 
här är finlir. Ibland ska man vidta åtgärder men när jag får sådana här impulser. Det där är 
subtilt. Det är någonting som nästan blir ivrigt. (Drivs du av något?) Ja. Då brukar jag tänka 
”Gör ingenting” och så försöker vi att klura vad det här för någonting. (Ssk öv) 

 
Att vara stilla innebär att sjuksköterskan möter och vågar vara i sina känslor, möta sin 
ångest och i och med det öppna upp för att möta patienten och dennes känslor. Att 
möjliggöra mötet med patienten beskrevs av flera sjuksköterskor som en aktiv process, 
ett ständigt reflekterande mot en öppenhet där patienten får vara utifrån sina egna 
villkor. 
 

–  I vissa sammanhang så måste jag ju på nåt sätt vara aktiv i att försöka skala bort mitt eget 
tyckande. // Alltså jag måste ju på nåt sätt göra mej ren, så ren det går i mötet med den här 
tjejen för att jag inte puttar henne åt något håll som hon inte är klar med. (Ssk öv) 

 
De egenskaper hos sjuksköterskan som framförallt poängterades var mod. 
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- Det handlar om att jag törs. (Paus) Jag tror att jag törs tillräckligt oftast. (Törs vad då?) Känna, 

det som den här människan känner men det kan ju sluta med att man gråter tillsammans. (Ssk 
öv) 

 
En annan egenskap som framhölls var att respektera patienten och dennes val.  
Sjuksköterskan i exemplet nedan beskriver hur en patient förhåller sig till att föräldrarna 
arrangerat hennes äktenskap 
 

- [Svårigheten]att acceptera hennes val vare sig hon hade valt, för ett tag då sa hon att jag gifter 
mej men sen släppte hon det och då tänkte jag att gör hon det så måste jag, ja Herre Gud, jag 
måste respektera det. (Ssk öv) 

 
Och att ständigt reflektera över sig själv 
 

- Var är det i min reaktion och titta på vad handlar det om. Är det någonting som väcks hos mig, 
som gör att det gungar. (Ssk öv) 

 
Mötet med patienten inbegriper hela sjuksköterskan, hennes känslor och reaktioner.  Det 
är en ständig kreativ rörelse som påverkar såväl patienten som sjuksköterskan själv. Den 
öppna och ständigt närvarande reflektionen skapar den för mötet nödvändiga distansen 
och i och med det utrymme för den unika patienten. Förhållningssättet skapar en 
helhetssyn med ett integrerat kulturellt perspektiv  
 
METODDISKUSSION  

Arbetet med denna studie har varit en process och de aspekter som jag valt att lyfta fram 
i den här delen av arbetet är de som jag uppfattar som väsentliga för arbetets slutgiltiga 
utformning. 
 
Intentionen var från början att ha ett livsvärlds- och fenomenologiskt perspektiv. Valet 
av detta perspektiv skedde utifrån önskan att komma nära sjuksköterskornas genuina 
upplevelser (Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). I detta fall av hur patientens kulturella 
bakgrund påverkar mötet med sjuksköterskan. Det fenomenologiska perspektivet var 
svårt att hålla fast vid då den kontext som sjuksköterskan befann sig i verkade vara av 
stor betydelse för hur mötet med patienten gestaltades. 
 
Den tyske samhällstänkaren Jürgen Habermas menar i sin problematisering av 
begreppet livsvärld att det system som en människa befinner sig måste synliggöras i 
förhållande till hennes livsvärld. För att tydliggöra detta använder Habermas sig av 
begreppet systemvärld och avser de system av mer sakliga och anonyma företeelser; den 
ekonomiska marknaden, statliga myndigheter m.m. som är skapade av människan men 
nu lever ett ”eget liv” och som påverkar människan och hennes livsvärld i allt större 
utsträckning (Månsson, 2004). Att använda Lorentz utvecklingsmodell (2006) var ett 
försök att sätta analysen i ett sådant sammanhang. Förutom den förenkling som ligger i 
att använda en färdig modell är svagheten i modellen framförallt beskrivningen av de 
etnocentriska stadierna. Uppdelningen mellan reflektion, dekonstruktion och integration 
är otydlig i och med att stadierna flyter in i varandra. Det kan bero på svårigheten att i 
att använda en linjär beskrivning av cirkulära rörelser som reflektion och öppenhet. 
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Att använda kulturbegreppet med dess dubbla funktioner av att både vara beskrivande 
och värderande har varit en balansgång. Att använda Lorentz (2006) modell har 
inneburit en liknande balansgång mellan att försöka skapa större förståelse och att vara 
normativ. I själva utvecklingsprocessen finns ett värderande inslag där interkulturell 
kompetens beskrivs som en mer utvecklad syn på kultur än det etnocentriska 
perspektivet. Detta innebär att de utsagor som placerats som exempel på etnocentriska 
perspektiv kan uppfattas som mindre utvecklade och i och med det sämre. Skälet att 
trots denna uppenbara risk ändå använda modellen har varit önskan om att den ska öka 
förståelsen för dessa komplexa möten i strävan efter att stärka patienterna i deras ofta 
utsatta ställning.  
 

Frågeställning och datainsamling  
Efter att i nästan hela mitt yrkesverksamma liv ha arbetat inom psykiatri och 
missbruksvård så var det ett självklart och relativt oreflekterat val att studien skulle 
förläggas i den psykiatriska kontexten. Förtrogenheten med den psykiatriska kontexten 
medförde ett ständigt ifrågasättande av min förförståelse och det är svårt för mig att 
värdera i vilken utsträckning det lyckades. Erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete verkade 
inge några av informanterna förtroende samtidigt som närheten till deras erfarenhet 
försvårade den för arbetet nödvändiga distansen.  Att intervjuerna skedde i ett livsvärlds 
perspektiv kändes naturligt. Det förhållningssättet är en strävan inom den psykiatriska 
vård där jag varit verksam. Att leva sig in i en annans persons beskrivning, berättelse 
om något är ett sätt att försöka förstå. Att bekräfta utan att tolka. Samtidigt innebär en 
kort sammanfattning ofta ett uns av tolkning som kan föra berättelsen framåt. Är 
tolkningen däremot för stark stannar berättelsen av om det inte är så att berättaren driver 
fram berättelsen själv. Denna balansgång att försöka förstå med ett minimum av 
tolkningar eftersträvades men var svår att upprätthålla genom hela intervjuerna. 
Resonemanget gällde de öppna synliga tolkningarna. En annan sorts tolkning, inte lika 
synbar handlar om förförståelsen. Vissa frågor följdes förmodligen inte upp i den 
utsträckning de skulle gjort om inte den psykiatriska kontexten varit känd.  
 
Att överge det fenomenologiska perspektivet för att ge utrymme för kontexten 
påverkades säkerligen av min egen erfarenhet av kontextens betydelse i psykiatriskt 
arbete.   
 
I och med att resultatet placerades in i en särskild form, en modell, framhävdes de delar 
av resultatet som stämde överens med modellens olika stadier. Jag har strävat efter att ta 
med allt material. För att minska risken att väsentliga delar för det slutgiltiga resultatet 
inte tagits med jämfördes det slutgiltiga resultatet med de första preliminära 
tolkningarna som skedde innan materialet sattes i relation till Lorentz utvecklingsmodell 
(2006).  
 
RESULTATDISKUSSION   

Fokus i denna studie har således varit riktat mot hur sjuksköterskan inom psykiatrin 
erfar mötet med patienter från andra kulturer är den svenska. Resultatet bygger på en 
uppdelning där två olika perspektiv, det etnocentriska och det etnorelativa, beskrivs. De 
kategorier som faller under det etnocentriska stadiet har den egna värdegrunden i 
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centrum och där patientens kulturtillhörighet förnekas eller används som 
förklaringsmodell på ett relativt oreflekterat sätt. Sjuksköterskans egna känslor, negativa 
eller positiva poängterades och verkade hindra sjuksköterskan från att möta patienten.  
Det etnorelativa perspektivet präglas av reflektion och öppenhet, en medvetenhet om 
patientens och den egna kulturella kontextens påverkan på mötet. De egna känslorna 
problematiserades. Sjuksköterskorna beskrev olika strategier för att ge sina tankar och 
känslor utrymme och i och med de möjliggöra mötet med patienten.   

Reflektion och känslor  
Att reflektera innebär att man skapar en distans till sina känslor. När känslor oavsett om 
de är negativa eller positiva ”tar över” så verkar de skymma sikten för att 
sjuksköterskan ska kunna se patienten utifrån dennes speciella behov och situation. 
Flera sjuksköterskor inom heldygnsvården beskrev hur känslor; rädsla, en känsla av att 
bli manipulerad och fascination hindrade mötet och hur de inte lyckades bryta sig ur den 
rådande känslan.  
 
Det verkar alltså som om sjuksköterskorna inte hade möjlighet att reflektera kring 
händelserna och lyckades i och med det inte ta sig ur upplevelsen. Känslorna tog över. 
Om situationen tolkas ur ett rent fysiologiskt perspektiv så bevaras en känslomässig 
situation relativt intakt om den inte bearbetas. Vid olika typer av hot och vid ny okänd 
stimuli aktiveras den del av hjärnan som benämns amygdala.  Detta sker blixtsnabbt och 
även tidigare relativt obearbetade känslomässiga minnen aktiveras. För att de 
känslomässiga upplevelserna ska kunna verbaliseras och i och med det bli begripliga så 
krävs det en process där en annan del av hjärnan, hippocampus, förmodas medverka för 
att sätta den känslomässiga upplevelsen i ett kontextuellt sammanhang och bidra till en 
modifiering av den spontana känslomässiga reaktionen. När en person blir överväldigad 
av sina känslor och själv inte lyckas ta sig ur dem så möjliggörs det genom att en annan 
person kan hjälpa till, genom bland annat ett öppet förhållningssätt, genom reflektion. 
Då möjliggörs den transformeringen i hjärnan som gör att upplevelsen inte blir så styrd 
av känslorna utan kan betraktas utifrån ett visst avstånd (Sonnby-Borgström, 2005). 
Upplevelsen blir hanterlig. 

Etnocentriska respektive etnorelativa perspektiven  

Det som framkom i denna studie var att beroende på var sjuksköterskorna arbetade så 
hade de olika förhållningssätt i mötet med människor från andra kulturer än den 
svenska. Det verkade som om sjuksköterskornas förmåga att reflektera skilde sig 
beroende på om de arbetade inom psykiatrisk heldygnsvård eller öppenvård (oavsett om 
den var integrerad med heldygnsvård eller inte). I de etnocentriska stadierna placerades 
i stort sett bara utsagor från sjuksköterskor verksamma inom heldygnsvård, och i de 
etnorelativa stadierna omfattades endast av citat från öppenvårds sjuksköterskor.  
 
Att beskriva psykiatrisk heldygnsvård som ett enhetligt begrepp innebär dock en 
förenkling. Den är en del av ett system, den svenska sjukvården vars kultur dvs. normer, 
värderingar och traditioner byggts upp under lång tid och som genomgår en ständig 
förändring. Att använda begreppet psykiatrisk öppenvård innebär samma 
begreppsförenkling. Det är således en ytlig, förenklad bild av sjuksköterskans kontext 
som används. Fokus i studien ligger på sjuksköterskans erfarenhet. Kontexten är endast 
den fond som erfarenheten speglas mot.  
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De kategorier som faller under rubriken etnocentriska stadier kan ses som aspekter av 
ett förhållningssätt där inte bara den egna kulturen utan där sjuksköterskan, inte 
patienten, är i fokus. Sjuksköterskorna verkar i hög grad vara omedvetna om det egna 
etnocentriska förhållningssättet. Det framkom inte heller att sjuksköterskorna fick stöd i 
och möjlighet att reflektera kring olika händelser.  
 
Reflektionen sätter våra värderingar och förutfattade meningar på spel. Så länge de är 
omedvetna ingår de som en naturlig del av vårt medvetande. Det är först när de 
blottläggs, när det uppstår en spricka mellan fördom och förståelse som fördomen 
synliggörs och i och med det förändras. För att bli varse sina fördomar krävs ett ständigt 
reflekterande och ifrågasättande av fördomens bärighet. Ett medvetet abstraherande 
synliggör fördomarna (Gadamer, 1997). När man i denna studie jämför sjuksköterskor 
inom heldygnsvården med de sjuksköterskor som arbetar inom öppenvården verkar det 
som om öppenvårdssjuksköterskorna har hittat strategier för att lösa upp en del av de 
hinder för mötet som sjuksköterskorna ställs inför. Det är olika aktiva strategier för att 
reglera och ta kontroll över de egna känslorna och därmed över situationen. Ett sätt var 
att vara stilla, ett annat att aktivt skala bort sitt eget tyckande. En av de känslor som 
sjuksköterskan inom heldygnsvården beskriver är rädslan. Denna känsla kan ställas 
emot öppenvårdssjuksköterskans aktiva strävan efter mod, rädslans motsats. 

Kulturbegreppet  
När man definierar något i termer av kultur så riskerar vi att befästa problem, 
upplevelser av utanförskap och ett hierarkiskt tänkande i stället för att lösa upp dem 
genom att skapa en ökad förståelse. Kunskap som inhämtas oreflekterat tenderar att öka 
avståndet i stället för att minska det. För att kunskap om andra kulturer ska bli vad 
Gadamer (1997) kallar produktiva, krävs det att kunskapen bearbetas, att det finns en 
öppenhet och reflektion kring den. En ny företeelse tenderar att bli en ”överordnad 
sanning” innan den nya kunskapen har integrerats och blivit en del en större förståelse. 
När kunskap om något blir överordnat tenderar patienten att osynliggöras. Att ha en 
oreflekterad ”kulturkompetens” riskerar att bli något statiskt, en kompetens som 
sjuksköterskan besitter i förhållande till patientens kultur om den inte bearbetas. Samma 
sak gäller sjuksköterskans förhållande till sin egen kultur, den måste synliggöras för att 
inte verka i det dolda och i och med det bli ett hinder för mötet med patienten. Det krävs 
en ständig rörelse där kulturbegreppet används som del av en process. Att vara 
medveten om och att kunna reflektera kring den egna kulturella kontexten innebär även 
en medveten om andra, mindre tydliga sidor av sig själv. 
 
Ett återkommande problem med att använda kulturbegreppet är dess dubble innebörd 
där den värderande, hierarkiska aspekten tenderar att bryta igenom. Frågan är huruvida 
kulturbegreppet överhuvudet taget kan lyftas ut ur ett större sammanhang utan att 
förlora viktiga aspekter. Kultur och etnicitet måste sammanfogas med andra 
klassificerande begrepp som klass, kön och sexualitet. Rycks begreppet ur sitt 
sammanhang så går möjligheten till ökad förståelse förlorad (Eriksson-Zetterquist & 
Styhre, 2007, de los Reyes & Mulinari, 2005). 
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Slutsatser och nya frågor 
Tre av de fyra sjuksköterskor som arbetar inom heldygnsvården har en färsk 
sjuksköterskeutbildning. De har nyligen läst motsvarande 90 högskolepoäng i 
omvårdnad, och förhållningssättet i den vetenskapliga akademin är reflektion och 
kritiskt tänkande. Hur kan det komma sig att så lite av det förhållningssättet framkom 
under intervjuerna? Har den miljön som sjuksköterskorna verkar i en så stark påverkan 
på möjligheten att reflektera att förmågan i princip försvinner?  
 
Om det skulle vara så är nästa fråga, hur ser då möjligheten för patienten att reflektera 
kring sin situation ut och är det möjligt att ha ett kritiskt förhållningssätt till den vård 
som erbjuds? Nyström (2003) har i sin forskning studerat vilka förutsättningar det finns 
för en ”omsorgsinriktad omvårdnad” på akutmottagningar. Där framkom att vårdarnas 
bemötande av patienterna speglar upplevelsen av organisationen. Det sker genom en 
socialisering i rollen som vårdare och patient. Denna socialiseringsprocess äger ständigt 
rum och har utvecklats under lång tid. Den vårdkultur som råder har fått ett eget liv och 
bärs upp av de som arbetar där för närvarande. Den personal som inte anpassar sig slutar 
och för ny personal innebär det en ominlärning i förhållande till den mer 
vårdvetenskapliga sjuksköterskeutbildningen. 
 
Den miljö som öppenvårdssjuksköterskan socialiseras in i tycks vara öppnare till sin 
natur. Den miljön skulle kunna innebär ett större utrymme för reflektion. För att 
möjliggöra en god vård så måste de hindren som finns i vårdkulturen synliggöras. 
 
Att presentera resultatet utifrån de olika kategorier innebär i sig en förenkling som 
skulle kunna förstärka en oreflekterade, statisk bild av framförallt miljön inom 
heldygnsvården som oreflekterad och fördomsfull. Det har därför varit viktigt att sätta 
de etnocentriska perspektiven i ett större sammanhang, som en del i det Sverige som 
formats och formas på ett komplext sätt och där det är viktigt för förståelsen att vara 
medveten om strävan mot likhet och konsensus. När fler faktorer tas med i ett försök att 
öka förståelsen finns risken att bilden blir mer schablonmässiga. Det är en balansgång 
där det är svårt att veta när en förenkling skapar ökad förståelse eller som Gadamer 
(1997) uttrycker det: Hur skiljer vi ”de sanna fördomar som hjälper oss att förstå från 
de falska som gör att vi missförstår”?(s.146). Detta gäller för såväl resultatet i denna 
studie som för användningen kultur i syfte att öka förståelsen för patienten och dennes 
situation. 
 
Hur kan den vårdvetenskapliga forskningen bidra till ett reflekterande förhållningssätt i 
den miljö som sjuksköterskan och patienten möts? Ett möte med en integrerad 
medvetenhet om de olika kulturella kontexterna som eventuellt påverkar mötet 
Detta är en liten studie. För att få en fördjupad, mer dynamisk bild av den psykiatriska 
heldygnsvården och dess påverkan på patienter och personals möjlighet att reflektera 
krävs ytterligare forskning. 
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